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Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio 
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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma Proposta de Modelo de 

Critérios de Incorporação Patrimonial no Ativo Imobilizado. Inicialmente foi desenvolvida 

uma pesquisa documental abrangendo livros, manuais de procedimentos de empresas público 

e privadas, estudos e projetos específicos e em sites de entidades na Internet, para se 

estabelecer o estado da arte sobre o assunto. Em seguida buscou-se a sua caracterização na 

legislação vigente em Leis, Decretos, Decretos-Lei, Medidas Provisórias, Instrumentos 

Normativos da Secretaria de Receita Federal – IRPJ, Pronunciamentos Técnicos do CPC 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis, Deliberação CVM (Comissão de Valores Mobiliários) 

n
o
 583/2009 e Resolução CFC (Conselho Federal de Contabilidade) n

o
 1.177/2009 que tratam 

das novas normas contábeis dos bens do Ativo Imobilizado. Finalizando a pesquisa é sugerido 

uma proposta de modelo de critérios de incorporação patrimonial no Ativo Imobilizado; em 

estrita observância aos dispositivos legais vigentes que regem a matéria, objetivando e 

buscando proporcionar melhorias em seus processos dando um suporte atualizado para a 

prática da gestão patrimonial nas organizações.  

Palavras-Chave: Ativo Imobilizado, Bem Patrimonial, Incorporação Patrimonial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROPOSTA DE MODELO DE CRITÉRIOS DE INCORPORAÇÃO 

PATRIMONIAL NO ATIVO IMOBILIZADO 

1. INTRODUÇÃO 

O Ativo Imobilizado engloba os direitos que tenham por objeto bens corpóreos – 

bens patrimoniais móveis e imóveis – destinados à manutenção das atividades das empresas 

ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à 

companhia os benefícios, riscos e controle desses bens (redação dada pela Lei n
o
 11.638 de 

28/12/2007, que alterou o inciso IV do art. 179, da Lei n
o
 6.404 de 15/12/1976 – Lei das 

Sociedades por Ações). 

Dependendo do tipo e natureza dessas organizações o Ativo Imobilizado tem seu 

desdobramento em: Bens Imóveis; Bens Móveis; Recursos Naturais; Recursos Florestais; 

Imobilizações em Curso (ou em Andamento); Benfeitorias em Propriedade de Terceiros; 

Imobilizado Biológico (Resolução CFC n
o
 1.186/2009). Na demonstração do Balanço 

Patrimonial da entidade devem-se deduzir os valores constantes das contas: Depreciações, 

Amortizações e Exaustões Acumuladas. 

A partir de 1º de Janeiro de 2010, de caráter obrigatório, as companhias abertas do 

Brasil, passaram a participar do processo de convergência das práticas, normas e princípios 

contábeis às internacionais (IAS International Accounting Standards e IFRS International 

Financial Reporting Standards), emitidas pelo IASB International Accounting Standards 

Board, por meio do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) devido às Leis: n
o
 

11.638/2007 e n
o
 11.941/2009, que alteraram a Lei n

o
 6.404/1976.  

O processo de convergência às normas internacionais de contabilidade, que define o 

tratamento das novas normas contábeis dos bens patrimoniais do ativo imobilizado, foi 

aprovado pelas entidades: do CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis (através do 

Pronunciamento Técnico CPC n
o
 27 Ativo Imobilizado); da CVM Comissão de Valores 

Mobiliários (através da Deliberação CVM n
o
 583/2009) e do CFC Conselho Federal de 

Contabilidade (por meio da Resolução CFC n
o
 1.177/2009 este com base na NBC TG n

o
 27). 

Para as pequenas e médias empresas, os bens patrimoniais do ativo imobilizado são tratados 

por meio da Seção 17 da NBC TG n
o
 1000, aprovada pela Resolução CFC n

o
 1.255/2009. 

Com isso as empresas devem efetuar, periodicamente, análise sobre a recuperação dos valores 

registrados no imobilizado, a fim de que sejam ajustados os critérios utilizados para a 

determinação da vida útil estimada e para o cálculo da depreciação. 

Diante das alterações das Leis citadas acima e das novas exigências contábeis e 

fiscais, manter um bom controle dos bens patrimoniais do Ativo Imobilizado é fundamental 

para o atendimento as exigências da Lei (fisco), dos CPCs, das Resoluções do CFC, além dos 

benefícios gerenciais e societários para as organizações empresariais.  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O referencial teórico da pesquisa bibliográfica que rege a matéria de incorporação 

patrimonial no Ativo Imobilizado iniciou-se no exame da legislação pertinente vigente: Lei n
o
 

10.406/02, Lei n
o
 6.404/76, Decreto n

o
 3.000/99, Lei n

o
 11.638/07, Lei n

o
 11.941/09, Lei n

o
 

12.973/14, os CPC n
os

 01, 04, 06, 27, 29, o ICPC n
o
 10, as Deliberações da CVM e as 

Resoluções do CFC. 



 

 

2.1 – Lei n
o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil 

2.1.1 Bens Imóveis: o artigo 79 estabelece que são Bens Imóveis o solo e tudo quanto se lhe 

incorporar natural ou artificialmente (dispositivo correspondente no Código Civil de 

1916: artigo 43, I a III) 

2.1.2 Bens Móveis: o artigo 82 estabelece que são Bens Móveis os bens suscetíveis de 

movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou de 

destruição econômico-social (dispositivo correspondente no Código Civil de 1916: artigo 47). 

2.2 – Lei n
o
 6.404 de 15 de dezembro de 1976, Lei das Sociedades por Ações 

Considerada a base da legislação atual, foi bastante modificada ao longo das últimas três (3) 

décadas, principalmente no limiar do ano de 2007 com a publicação da Lei n
o
 11.638. Até 

31/12/2007, na contabilidade só era registrada a despesa com Depreciação Fiscal tendo como 

parâmetro o Regulamento do Imposto de Renda, Decreto n
o
 3.000/99, art.305 a 329, 

aplicando a Tabela de Depreciação, conforme a IN-162/98. 

2.2.1 Balanço Patrimonial – Grupo de Contas 

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio 

que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação 

financeira da companhia. § 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente 

de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes grupos: II – ativo 

não-circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado 

e intangível. (Incluído pela Medida Provisória n
o
 449, de 2008) 

Art. 179. As contas do Ativo serão classificadas do seguinte modo: 

IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 

manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa 

finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os 

benefícios, riscos e controle desses bens; (Redação dada pela Lei n
o
 11.638,de 2007); 

2.2.2 Critérios de Avaliação do Ativo Imobilizado 

Art. 183. Critérios de Avaliação do Ativo Imobilizado 

V – Com relação aos direitos classificados no “Ativo Imobilizado”, estes elementos serão 

avaliados segundo o critério custo de aquisição, deduzido do saldo da respectiva conta 

de depreciação, amortização ou exaustão. 

2.3 – Decreto n
o
 3.000 de 26 de março de 1999. Tributação das Pessoas Jurídicas.  

2.3.1 – Aplicações de Capital 

Art.301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser deduzido como 

despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário não superior a trezentos 

e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de vida útil que não ultrapasse um 

ano. (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 15, Lei nº 8.218, de 1991, art. 20, Lei nº 8.383, de 

1991, art. 3º, inciso II, e Lei nº 9.249, de 1995, art. 30).  

Entende-se por “custo de aquisição” o preço pelo qual o bem foi adquirido ou 

construído, incluindo as despesas decorrentes da instalação / montagem, os gastos inerentes à 

importação, fretes, seguros, impostos, taxas e emolumentos, comissões, desembaraço 

alfandegário e outras necessárias a colocá-lo em local e em condições de sua efetiva 

utilização/operação. Em se tratando de elementos avaliados e adquiridos em moeda 

estrangeira, a conversão para moeda nacional deve ser feita à taxa de câmbio na data de sua 

aquisição. 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Mpv/449.htm#art36
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm#art1


 

 

Entende-se por “prazo de vida útil” o período de tempo estimado (ou esperado), 

durante o qual, se pode utilizar economicamente o bem patrimonial, em condições normais de 

uso em serviço (operação), sem considerar as hipóteses de dano e destruição por acidente. 

Constata-se que a vida útil contempla uma estimativa razoável que leva em consideração os 

fatores econômicos e tecnológicos relevantes em cada caso. Nota: e não mais o período fiscal. 

Uma grande dificuldade associada ao cálculo da depreciação, amortização e exaustão 

é a determinação do período (prazo) de vida útil dos bens patrimoniais da empresa. Portanto, 

deve-se fazer uma análise criteriosa dos bens de empresa e estimar a sua vida útil 

considerando suas características técnicas, condições normais (gerais) de uso e outros fatores 

que podem influenciar a sua vida útil. Este estudo mais detalhado pode ser feito por classes 

principais de bens e para os itens de maior importância do imobilizado. 

Além das causas físicas decorrentes do desgaste natural pelo uso e pela ação de 

elementos da natureza, a vida útil é afetada por fatores funcionais, tais como a inadequação e 

o obsoletismo tecnológico (desuso, arcaico, antiquado), resultante do surgimento de substituto 

mais aperfeiçoado. Como exemplos: (a) a substituição do sistema analógico pelo sistema 

digital; (b) os equipamentos (computador e periféricos) de tecnologia de informação 

(hardware) e os programas de sistemas (software) que a legislação fiscal estabelece em 20% 

ao ano como sendo a taxa de depreciação, ou seja, 5 (cinco) anos de vida útil, quando na 

prática este prazo é bem menor. 

2.3.2 – Vida Útil Econômica dos Bens do Imobilizado 

Com a emissão do Pronunciamento Técnico CPC 27 Ativo Imobilizado no exercício 

de 2009, o CPC tratou do valor depreciável e do período de depreciação, estabelecendo, dessa 

forma, o conceito de valor depreciável e a necessidade de revisão dos critérios utilizados para 

a determinação da vida útil econômica estimada dos bens do imobilizado da seguinte forma: 

“50. O valor depreciável de um ativo deve ser apropriado de forma sistemática ao longo da 

sua vida útil estimada”.  

“51. O valor residual e a vida útil de um ativo são revisados pelo menos ao final de cada 

exercício, e, se as expectativas diferirem das estimativas anteriores, a mudança deve ser 

contabilizada como mudança de estimativa contábil, segundo o Pronunciamento Técnico 

CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro.” 

2.3.3 – Diminuição do Valor dos Bens do Ativo Imobilizado 

Os aspectos legais vigentes referentes à diminuição do valor dos bens do ativo 

imobilizado resultante da depreciação (desgaste pelo uso, ação da natureza por causas 

naturais e obsolescência normal); da amortização (custos das construções ou benfeitorias em 

bens locados ou arrendados); da exaustão (diminuição do valor de recursos minerais e 

florestais, resultante da sua exploração), não foram abordados nesta pesquisa, pois se referem 

a procedimentos contábeis de bens patrimoniais do ativo imobilizado. 

2.4 – Lei n
o
 11.638, de 28/12/2007. Estrutura do Balanço Patrimonial – Ativo Imobilizado 

É a lei que introduz a convergência contábil para as normas internacionais de contabilidade 

(IFRS) com a criação do subgrupo “Intangível” no “Ativo Não Circulante”, o “Ajuste de 

Avaliação Patrimonial” no Patrimônio Líquido, além de outras mudanças tais como a 

eliminação das reservas de reavaliação. A redação dada pela Lei n
o
 11.638, de 28/12/07 

(com relação às disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações 

financeiras), que alterou o artigo 179, da Lei n
o
 6.404 de 15/12/76, (Lei das Sociedades por 

Ações), estabelece que, estando em operação, deva ser classificado:  

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm#art1


 

 

“IV – no ativo imobilizado: os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 

manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade, 

inclusive os decorrentes de operações que transfiram à companhia os benefícios, riscos e 

controle desses bens”. 

Entende-se por “bens corpóreos” ou bens tangíveis (concretos) aqueles bens que tem 

corpo, matéria e substância física. Estes ativos imobilizados não são mantidos para serem 

vendidos, e tem relativamente uma longa vida de serviço. Normalmente são mantidos na 

empresa para serem utilizados na produção de mercadorias ou prestação de serviços nas 

diversas atividades de infraestrutura da empresa. Os ativos nesta categoria (imobilizado) são 

usualmente dos seguintes tipos: 

1. Imobilizados não sujeitos ordinariamente a depreciação, amortização ou exaustão, tais 

como: terrenos usados para propósitos industriais ou comerciais. 

2. Imobilizados sujeitos à depreciação: quando corresponder à perda do valor dos direitos que 

têm por objeto bens físicos sujeitos a desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da 

natureza ou obsolescência (artigo 183, §2
o
, alínea a, da Lei n

o
 6.404 de 15/12/76, Lei das 

Sociedades por Ações), tais como: edifícios, máquinas e equipamentos, automóveis e 

caminhões, móveis e utensílios, ferramentas, matrizes, moldes e ativos similares. 

3. Imobilizados sujeitos à amortização: quando corresponder à perda do valor do capital 

aplicado na aquisição de direitos da propriedade industrial ou comercial e quaisquer outros 

com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização 

por prazo legal ou contratualmente limitado (artigo 183, §2
o
, alínea b, da Lei n

o
 6.404 de 

15/12/76, Lei das Sociedades por Ações), tais como: custo de construções ou benfeitorias 

em bens locados ou arrendados, ou em bens de terceiros, quando não houver direito ao 

recebimento de seu valor. 

4. Imobilizados sujeitos à exaustão: quando corresponder à perda do valor, decorrente da sua 

exploração, de direitos cujo objeto seja recursos minerais ou florestais, ou bens aplicados 

nessa exploração (artigo 183, §2
o
, alínea c, da Lei n

o
 6.404 de 15/12/76, Lei das 

Sociedades por Ações), tais como: fontes minerais, reservas florestais e minerais: jazidas 

de petróleo, gás, ferro, carvão, níquel, etc.. 

2.5 – Lei n
o
 11.941, de 27/05/2009. Altera a Legislação Tributária Federal 

Dispõe sobre os efeitos fiscais referente as mudanças introduzidas pela Lei n
o
 11.638/07, 

sendo que para efeitos para fins de apuração do lucro real da pessoa jurídica sujeita ao 

Regime Tributário de Transição (RTT), devendo ser considerados, para fins tributários, os 

métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007, ou seja, manda anular 

os efeitos da depreciação econômica feito à maior ou à menor em relação à Depreciação 

Fiscal, para efeito de apuração do Lucro Real e da Contribuição Social sobre Lucro. A partir 

de 2010, todas as empresas, sem exceção, passaram a ser obrigadas a registrar, na 

contabilidade, a Depreciação Econômica, com base no CPC 27 e não mais pela Depreciação 

Fiscal, IN-162/98. Desde então passou a coexistir a: (a) Depreciação Econômica Estimada 

para efeitos contábeis; (b) Depreciação Fiscal para efeito de tributação do IR/CSLL, de 

acordo com o art. 309 do RIR/99 e IN 162/98. 

A redação dada pela Lei n
o
 11.941 (com relação às disposições relativas à elaboração 

e divulgação de demonstrações financeiras), que alterou o artigo 178, da Lei n
o
 6.404 de 

15/12/76 (Lei das Sociedades por Ações), estabelece que, estando em operação, deva ser 

classificado: Art. 178. ..... § 1
o
 ...; I – ativo circulante; e II – ativo não circulante, composto 

por: ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível... § 2
o
 ............ 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6404consol.htm#art179iv
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm#art1
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11638.htm#art1


 

 

2.6 – Lei n
o
 12.973, de 13 de maio de 2014 (ex-MP n

o
 627/13) 

A Lei n
o
 12.973/14, conversão da Medida Provisória n

o
 627 de 12 de novembro de 2013, 

trouxe profundas alterações na legislação tributária brasileira, dentre as quais se destacam: 

(a) o fim do regime tributário de transição (art. 71 e 98); (b) lucro real e contribuição social 

sobre o lucro (art. 2 altera o art. 7 do Decreto-Lei n
o
 1.598/77); (c) limite mínimo para 

imobilizações (art. 2 altera o art. 15 do Decreto-Lei n
o
 1.598/77): para quem optar pela Lei 

n
o
 12.973/14, o limite passa a ser de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais) a partir das 

aquisições de 2014, e de R$326,21 para aqueles que não optarem; (d) o teste de impairment 

/ recuperabilidade (art. 31): pela constituição de provisão de perda, a mesma é indedutível 

naquele momento; só será dedutível no momento da baixa efetiva pela venda, dação, etc.  

Estabeleceu em seu Art. 15: O custo de aquisição de bens do ativo não circulante 

imobilizado e intangível não poderá ser deduzido como despesa operacional, salvo se o bem 

adquirido tiver valor unitário não superior a R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) ou prazo de 

vida útil não superior a 1 (um) ano. 

2.7 – CPC Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

O Comitê de Pronunciamentos Contábeis (criado da comunhão de diversas entidades 

contábeis do Brasil: ABRASCA, APIMEC Nacional, BOVESPA, CFC, FIPECAFI e 

IBRACON, e aprovado pela Resolução CFC n
o
 1.055/05). Aprovou os principais 

pronunciamentos contábeis relacionados ao Ativo Imobilizado: 

CPC 01 Redução ao Valor Recuperável de Ativos (entre outros assuntos, trata do teste de 

Impairment de ativos); 

CPC 04 Ativo Intangível; 

CPC 06 Operações de Arrendamento mercantil; 

CPC 27 Ativo Imobilizado: principal CPC introduz o conceito de vida útil econômica e valor 

de descarte; 

CPC 29 Ativos Biológicos; 

ICPC 10 Adoção inicial – ajuste ao valor justo (Deemed cost). 

2.8 – Valor mínimo para incorporação ao Ativo Imobilizado 

Segundo o professor Honório T. Futida (no site da AfixCode) o valor mínimo para 

incorporação de um bem patrimonial no Ativo Imobilizado é um ponto que na prática gera 

muitas dúvidas e questionamentos. 

“Se vocês observarem na definição da Lei n
o
 6.404 (redação Lei n

o
 11.638) e do CPC 27 não 

há nenhuma menção ao valor para imobilização (incorporação) de um bem patrimonial, isto 

é, se o ativo em questão atingir todos os requisitos estipulados, a princípio, independente do 

seu valor ele pode ser imobilizado. Porém, de acordo com o regulamento do Imposto de 

Renda (art.301), poderá ser deduzido diretamente como despesa, os bens cujo prazo de vida 

útil seja inferior ao período de 1 ano (sem limite de valor de aquisição) ou cujo custo 

unitário seja inferior a R$1.200,00, (Lei n
o
 12.973/14 –artigo 15)”. 

“Isto é, segundo esse artigo do regulamento do imposto de renda ele reforça o requisito da 

vida útil superior há 1 ano e desobriga (mas não proíbe) a imobilização de bens cujo 

custo unitário seja inferior a R$1.200,00. Portanto a empresa pode (ou não) segundo 

sua política e critérios internos imobilizar bens abaixo de R$1.200,00 (é facultativo). 

Mas é obrigada a imobilizar bens cujo o custo unitário seja superior do que R$1.200,00.” 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del1598.htm#art15.


 

 

3. PROPOSTA DE MODELO DE CRITÉRIOS DE INCORPORAÇÃO 

PATRIMONIAL NO ATIVO IMOBILIZADO 

3.1 – Incorporação Patrimonial 

3.1.1 – Premissas da contabilização patrimonial 

Todos os itens enquadrados como sendo Bens Móveis, classificados no grupamento 

ou na categoria de: Material de Consumo, Material de Aplicação, Bem de Uso, e Bem 

Patrimonial, devem, obrigatoriamente, transitar, mesmo que simbolicamente, pelo 

Almoxarifado, sendo contabilmente registrado na conta específica de “Estoque”, 

independentemente de sua destinação final. Exceção à aquisição dos Bens Imóveis. 

Nenhum Bem de Uso ou Bem Patrimonial deve permanecer em estoque, exceção 

feita às aquisições específicas de peças, conjuntos e sobressalentes importantes e vitais (spare 

pats) para garantia e manutenção dos equipamentos e das instalações operacionais. Esses itens 

são de uso específico e necessário para que o equipamento não fique paralisado (inativo ou 

improdutivo) por longo período de tempo, no caso de necessidade de substituição 

(manutenção preventiva ou corretiva). Neste caso, tais peças devem ser incorporadas no ativo 

imobilizado e, na verdade, tem vida útil condicionada a vida útil do próprio equipamento; 

desta forma, são depreciados em base similar ao do equipamento correspondente (ao qual está 

vinculado), mesmo não sendo usadas (não estão em operação). 

No recebimento do item de material pelo Almoxarifado, este deve ser classificado, 

em função da sua natureza, em um dos quatro grupamentos distintos do Sistema de Material, 

conforme: (a) Material Permanente (bem patrimonial); (b) Material de Uso; (c) Material de 

Consumo; e (d) Material de Aplicação. 

Por ocasião da entrega ao usuário, consumidor ou órgão requisitante, com base em 

um documento formal e oficial os materiais, em função da sua efetiva aplicação ou utilização, 

devem ser incorporados à conta do Ativo Imobilizado ou debitados a uma conta de despesa / 

custeio operacional. 

A incorporação deve ser considerada ultimada com o lançamento pela contabilidade 

do valor correspondente à aquisição na conta própria, de acordo com as contas o Plano de 

Contas da empresa. Este lançamento contábil deve ser efetuado com base nos seguintes 

documentos de entrada / registro:  

(a) Escritura pública de compra e venda, no caso de Bem Imóvel. Outros documentos legais 

para propriedades imateriais e recursos minerais e florestais; 

(b) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura emitida pelo fornecedor, correspondente a sua compra 

(aquisição) no mercado nacional, combinada com a Ordem de Compra;  

(c) Invoice (fatura de importação), 4ª via da guia de importação e demais documentos 

inerentes a importação, correspondente a sua aquisição no mercado externo, combinada 

com a Ordem de Importação; e demais despesas de importação; 

(d) Laudo de Avaliação, elaborado pela Comissão de Peritos Avaliadores, para os bens 

patrimoniais adquiridos por incorporação, cessão ou fusão de empresas; 

(e) Ordem de Serviço ou Ordem de Investimento relativo à construção, fabricação, confecção 

ou modificação do bem patrimonial, emitido por órgão da empresa ou mediante o contrato 

de prestação de serviços elaborado com terceiros, combinado com a Ordem de Serviço;  

f) Requisição de Material correspondente a sua entrada em uso/operação. 

Os bens patrimoniais devem ser lançados (registrados) pelo valor apurado nos 

documentos relacionados acima, observado o critério estabelecido para a classificação 

patrimonial. Os descontos de pagamento, não constantes das Notas Fiscais, devem ser 



 

 

considerados como receita da empresa, não sendo deduzidos do valor apurado nas Notas 

Fiscais.  

3.1.2 – Bem Imóvel 

Na aquisição de imóveis (terrenos e edificações), além do valor de aquisição / 

compra, devem ser imobilizados os gastos / custos indispensáveis e inerentes com: a 

legalização, imposto de transmissão, escritura pública de compra e venda, comissões e 

corretagens, impostos atrasados, custo de administração.  

No caso específico de terrenos adquiridos devem ser considerados todos os gastos 

efetuados com melhorias na sua preparação para ser utilizado. Quando se faça necessário a 

demolição de alguma estrutura não utilizável, os gastos da demolição devem ser considerados 

como custo de terreno, deduzindo-se os valores obtidos com a eventual venda dos materiais 

retirados. 

No caso de aquisição de terrenos e edificações, o custo total de aquisição deve ser 

distribuído a fim de que possam ser contabilizados em contas distintas.  

Devem ser imobilizados apenas os gastos com reformas de bens imóveis, apenas as 

edificações, que tenham aumentado a capacidade ou prazo de vida útil estimado do bem onde 

houve aplicação. 

Os bens imóveis devem ser registrados, cadastrados e controlados individualmente. 

O cadastro, dentre outros, deve conter os seguintes dados: Descrição; Custo (valor de 

aquisição, custo de legalização, custos diversos e custo total); Localização (endereço, bairro, 

distrito, município, comarca, cidade, estado, subseção, seção, distrito, região); Terreno 

(metragem / demarcação / dimensões dos lados, frente, fundos, área total e porcentagem de 

aproveitamento); Prédio (tipo de construção, construído em, área construída); Compra 

(adquirido em, valor, natureza do título, vendedor). 

Os valores de registro incluídos no grupo de imóveis são: 

(a) Prédios e Terrenos => de acordo com os documentos legais de posse ou de aquisição de 

direito, pelo valor da transação de compra, desapropriação ou permuta; 

(b) Terrenos adquiridos por Doação (transmissão gratuita) ou Enfiteuse (aforamento) => pelo 

valor da escritura de doação ou de enfiteuse, do Laudo de Avaliação e da Ordem de 

Investimento; 

(c) Construção de Edificações => pelo valor da Ordem de Investimento ou Laudo de 

Avaliação (construção própria ou por terceiros); 

(d) Faixas, Vias de Acesso e Servidões (direitos de passagem ou de utilização) em terrenos de 

terceiros => pelo valor da Ordem de Investimento (valor da construção, valor da aquisição 

do direito e valor dos melhoramentos); 

(e) Benfeitorias, Reformas ou Transformações em Prédios => valor da Ordem de 

Investimento ou Laudo de Avaliação (reavaliação dos prédios próprios); 

(f) Legalização => pelas despesas com averbação no Registro Geral de Imóveis (da 

construção, reconstrução, demolição, desmembramento e mudança de numeração ou de 

nome da rua); 

(g) Benfeitorias em Terrenos, Faixas, Vias de Acesso e Servidões => valor da Ordem de 

Investimento (dos gastos em: estradas, ruas, caminhos, vias de acesso, parqueamento de 

veículos, pátios de manobra de veículos, sistema de águas pluviais, bueiros, meios-fios, 

pavimentação, passeios, ajardinamento, cercas e muros de arrimo etc.). 

 

 



 

 

3.1.3. – Material de Consumo 

Os materiais de consumo, quando da sua contabilização devem ser debitados ao 

Ativo Circulante na conta Estoques e devem ser controlados (movimentação de: entrada, 

saída e saldo) através do Sistema de Material. Devem ter sua retirada de estoque coberta por 

uma “Requisição”, a qual deve ser debitada, pelos valores médios referentes aos materiais 

requisitados, ao Centro de Custo ou como Despesa / Custeio Operacional, e creditada à conta 

de Estoque não se importando se estes foram ou não aplicados/utilizados. 

3.1.4. – Material de Aplicação 

Os materiais de aplicação, quando da sua contabilização devem ser debitados ao 

Ativo Circulante na conta Estoques e devem ser controlados (movimentação de: entrada, 

saída e saldo) através do Sistema de Material. Devem ter sua retirada de estoque coberta por 

uma Requisição, a qual deve ser debitada a uma “Ordem de Serviço” ou “Ordem de 

Investimento”. Quando encerrada a “Ordem de Serviço” ou “Ordem de Investimento” terá seu 

custo final classificado (debitado) como Despesa / Custeio Operacional ou como 

Capitalizável (incorporado) à conta do Ativo Imobilizado como um Bem Patrimonial, com 

controle físico e contábil individual ou como uma Unidade de Propriedade (Unidade de 

Investimento, Unidade de Tombamento ou Sistema Operacional). 

3.1.5. – Bem de Consumo 

Os materiais classificados no grupamento de Bens de Consumo são aqueles que em 

função da sua natureza, prazo de vida útil estimado ser menor que um ano e cujo valor 

unitário, na data de aquisição, ser menor que R$ 326,61 ou de R$ 1.200,00, conforme o caso. 

Quando de sua contabilização são debitados ao Ativo Circulante na conta Estoques, 

subconta específica e são controlados (movimentação de: entrada, saída e saldo) através do 

Sistema de Material. Devem ter a sua retirada de estoque coberta por uma “Requisição”, a 

qual deve ser debitada a Despesa / Custo Operacional. Os bens de consumo não têm qualquer 

procedimento de controle, ou seja, são bens sem controle físico e contábil, quer individual ou 

coletivo. 

3.1.6. – Bem de Uso 

Os materiais classificados no grupamento de bens de uso são aqueles que em função 

de sua natureza, características de utilização, podem ter prazo de vida útil estimada maior ou 

menor que um ano e cujo valor unitário, na data de aquisição, pode ser menor ou maior que 

R$ 326,61 combinadamente ou de R$ 1.200,00, conforme o caso. 

Quando de sua contabilização são debitados ao Ativo Circulante na conta de 

Estoques em subconta específica e são controlados (movimentação de: entrada, saída e saldo) 

através do Sistema de Material. Devem ter sua retirada de estoque coberta por uma 

“Requisição” a qual deve ser debitada ao Ativo Imobilizado conta de “Bens de Uso, ou Bens 

de Pequeno Porte, ou Despesa Catalogada”. 

Os bens de uso podem ter seu controle físico individual ou coletivo, orientado pelo 

interesse da empresa. Entretanto seu controle contábil é coletivo, sendo registrado 

globalmente, no mês de incorporação. Devem ter indicação de um só Número de Patrimônio 

(simbólico) em cada mês no cadastro, para todos os bens de uso incorporados no mês, a fim 

de permitir a depreciação automática pelo Sistema de Patrimônio. O estabelecimento de limite 

de depreciação (método linear de sua idade; método da linha reta), que deve ser feito na forma 

da legislação fiscal vigente, considerando-se a sua vida útil em 10 (dez) anos. 

Em cada unidade contábil, se utilizará no cadastramento global o código funcional a 

que corresponderem as “Requisições” vinculadas às Ordens de Investimentos, através das 



 

 

quais tenham sido os Bens de Uso requisitados ao Almoxarifado. Por isso poderá haver vários 

Números de Patrimônio (simbólicos), representando diversos “Bem de Uso, ou Bens de 

Pequeno Porte, ou Despesa Catalogada” em cada mês, desde que haja incorporação através de 

mais de uma Ordem de Investimento. 

Considerando que será emitida uma “ficha” de Bem Patrimonial pelo Sistema de 

Patrimônio, correspondente ao conjunto de Bens de Pequeno Porte incorporados para melhor 

acompanhamento, devem ser descritos em relação, para controle à parte, os bens a que se 

referirem. 

3.1.7. – Bem Patrimonial 

Todos os valores correspondentes a bens patrimoniais adquiridos pela empresa 

devem ser classificados segundo a Classificação Patrimonial estabelecida e incorporados 

diretamente no Ativo Imobilizado, caso entrem imediatamente em uso / operação. Os bens 

patrimoniais que, por qua1quer motivo não entrar imediatamente em uso ou operação, devem 

permanecer incorporados ao Ativo Circulante na conta Estoques até a sua Requisição, quando 

então devem ser incorporados em conta específica do Ativo Imobilizado. 

Os valores de registro incluídos no grupo de Bem Patrimonial de propriedade da 

empresa são: 

(a) pelo valor dos documentos legais de aquisição: Nota Fiscal, Invoice (fatura) e guia de 

importação; 

(b) valores das despesas diretas contratuais: transporte, mão-de-obra de instalação / 

montagem, materiais de instalação, testes de operação e supervisão; 

(c) valores das despesas diretas necessárias à implantação e operação de Unidades 

Patrimoniais (ou Sistemas Operacionais, ou Unidades de Tombamento), tais como: 

levantamentos topográficos (planimetria: projeção horizontal e confrontação da área 

medida) e aerofotogrametria (altimetria: dados e traçados do relevo do terreno e dos 

adjacentes em relação ao nível médio local), treinamento de pessoal, viagens, diárias, 

hospedagem, etc.; 

(d) valores das despesas indiretas constituídos pelas despesas necessárias à implantação e 

operação das Unidades de Propriedade (ou Sistemas Operacionais, ou Unidades de 

Tombamento); 

(e) valores gastos com a instalação de acessórios e componentes de equipamentos em Bem 

Patrimonial, implica na incorporação destes ao valor do bem patrimonial em que os 

mesmos foram instalados. Estes acessórios e componentes são designados de 

“complemento”, ou “acrescido”, ou “adicionado”, ou “aditivo”, ou ainda “agregado”, 

exemplos: instalação de um sistema de rastreamento em veículos – terrestre ou via satélite; 

grupo motogerador; bateria de acumuladores e retificadores, etc. 

Os bens patrimoniais, quando da sua efetiva incorporação, devem ser classificados: 

1. Para efeito de cálculo da depreciação ou amortização, em: 

a) bens patrimoniais cuja depreciação dependa principalmente do curso do tempo, devendo 

ser subdivididos em grupos, segundo sua provável "vida útil";  

b) bens patrimoniais cuja depreciação dependa principalmente de sua efetiva 

utilização/produção (por quilômetro rodado, por horas trabalhadas, por metro de furo de 

sondagem, etc.).  

2. Segundo a forma, método ou critério de calcular a depreciação em:  

a) bens patrimoniais a serem depreciados ou amortizados linearmente (método da linha 

reta);  



 

 

b) bens patrimoniais a serem depreciados ou amortizados segundo as horas de efetivo uso 

(método das horas produtivas);  

c) bens patrimoniais a serem depreciados ou amortizados segundo as unidades de produção 

(método de produção); e  

d) bens patrimoniais a serem depreciados ou amortizados segundo o método de redução 

progressiva.  

3.2 – Despesas com Bens Patrimoniais 

3.2.1. – Conceituação 

Os bens do ativo imobilizado (Bens Patrimoniais e Bens de Uso) devem ser 

contabilizados (incorporados) pelo custo de aquisição. Assim, algumas despesas relacionadas 

com a aquisição desses bens devem ser registradas como custo adicional (despesas 

capitalizáveis ou gastos de capital), enquanto outras representam despesas operacionais 

(despesas não capitalizáveis ou gastos do período). 

As despesas ou gastos efetuados em bens patrimoniais que integram e compõem as 

contas do Ativo Imobilizado, “Bens Imóveis” e “Bens Móveis”, podem ser de duas naturezas: 

(a) despesas capitalizáveis (gastos de capital): são aquelas que irão beneficiar mais de um 

exercício social e devem ser adicionadas ao valor do bem patrimonial. Exemplos: custo de 

aquisição de um bem acrescido, custo de instalação e montagem, etc.; 

(b) despesas não capitalizáveis (gastos do período ou despesas operacionais): são aquelas que 

devem ser agregados as contas de despesas do período, pois só beneficiam um exercício, e 

são necessários para manter o bem patrimonial em condições de operar, não lhe 

aumentando o valor ou o prazo de vida útil. Exemplos: manutenção e reparos, etc. 

O Decreto nº 3.000, de 26/03/99 (Tributação das Pessoas Jurídicas), estabelece na 

Seção III – Custos, Despesas Operacionais e Encargos, Subseção I, Aplicações de Capital: 

“Art. 301. O custo de aquisição de bens do ativo permanente não poderá ser 

deduzido como despesa operacional, salvo se o bem adquirido tiver valor unitário 

não superior a trezentos e vinte e seis reais e sessenta e um centavos, ou prazo de 

vida útil que não ultrapasse um ano (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 15, Lei nº 

8.218, de 1991, art. 20, Lei nº 8.383, de 1991, art. 3º, inciso II, e Lei nº 9.249, de 

1995, art. 30). 

§ 1º Nas aquisições de bens, cujo valor unitário esteja dentro do limite a que se 

refere este artigo, a exceção contida no mesmo não contempla a hipótese 

onde a atividade exercida exija utilização de um conjunto desses bens. 

§ 2º Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias 

realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano, deverá ser 

ativado (capitalizado) para ser depreciado ou amortizado (redação 

original do parágrafo primeiro do artigo 45, da Lei nº 4.506, de 

30/11/1964, que dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e 

proventos de qualquer natureza). 

Como se observa (no inciso IV, artigo 179, da Lei n° 6.404 de 15/12/76, e § 2º, do 

artigo 301 do Decreto n° 3.000 de 26/03/99) é o emprego ou destino do bem o elemento 

essencial à sua classificação contábil e legal. Todavia, o elemento “tempo” também é 

essencial para efeitos tributário. Exemplo da influência do tempo na classificação: (a) custos 

das melhorias resultarem aumento de vida útil prevista no ato da aquisição do respectivo bem; 

e (b) custo das melhorias realizadas, cuja vida útil ultrapasse o período de um ano. Temos, 



 

 

portanto, que, a despeito da importância do fator “tempo” (prazo de vida útil), a destinação é o 

elemento essencial à classificação contábil ou tributária. 

Entende-se então que o critério de se capitalizar ou de não se capitalizar as despesas / 

gastos com melhorias, reparos, conservação ou substituição de partes, está dentro dos 

seguintes parâmetros: 

(a) despesas capitalizáveis (gastos de capital): custo das melhorias realizadas maior que R$ 

326,61 ou de R$ 1.200,00 e prazo de vida útil estimada maior que o período de um (1) ano. 

Débito: Ativo Imobilizado, subconta: “Bem de Uso” (ou Bem de Pequeno Porte, ou 

“Despesa Catalogada” = controle contábil em bloco), ou subconta de: Bem Patrimonial 

(controle contábil individual ou coletivo). 

(b) despesa não capitalizável (gastos do período, ou despesas operacionais): custo das 

melhorias realizadas menor que R$ 326,61 ou de R$ 1.200,00 e prazo de vida útil estimada 

menor que o período de um (1) ano. Débito: Despesa / Custo operacional. 

Todavia, na prática, a distinção entre despesa capitalizável (gastos de capital) e 

despesa não capitalizável (gastos do período, ou despesas operacionais) torna-se algumas 

vezes bastante difícil. Evidentemente, a decisão de lançar erroneamente um gasto / despesa de 

capital como gasto / despesa do período, e vice-versa, traz reflexos tanto no valor dos bens 

patrimoniais como também no resultado do período, devendo, portanto, tal decisão ser tomada 

em função de princípios bem estabelecidos. A materialidade dos gastos /despesa e o nível de 

detalhe dos registros contábeis mantidos são fatores que afetam a distinção entre as duas 

classes de gastos / despesas. 

As empresas devem estabelecer, para cada caso, normas e procedimentos que 

permitam distinguir claramente que itens serão classificados no imobilizado e quais os que 

serão lançados como despesas operacionais e manutenção. Em princípio, estes gastos / 

despesas devem ser acrescido ao custo dos bens patrimoniais quando aumentarem o prazo de 

vida útil econômica, sua eficiência e produtividade. Pode-se atingir esse objetivo através de 

Catálogos ou Listagem de Bem a ser ativado, ficando os itens de pequeno valor (menor que 

R$326,61 ou de R$ 1.200,00 conforme o caso) para débito direto a despesa / custo operacional. 

3.2.2 – Despesas capitalizáveis (gastos de capital) 

Devem ser capitalizadas, incorporadas à conta do Ativo Imobilizado, para que estas 

reflitam apropriadamente o investimento bruto dos bens em serviço, todas as despesas 

relativas a adições (acréscimos), benfeitorias (melhoramentos), reposições (substituições), 

alterações (reformas) e modificações (transformação) realizadas em bens patrimoniais. Desde 

que tais gastos resultem em: aumento da vida útil prevista no ato de incorporação do 

respectivo bem, e que este aumento seja superior a um ano; ou comprovem uma substancial 

melhora no bem patrimonial em que forem aplicados, podendo traduzir-se em maior 

produtividade, valorização, etc. (documento base: Ordem de Investimento). Dentro da política 

de capitalização, exemplificamos abaixo alguns dos débitos capitalizáveis: 

(a) adição (acréscimo): pode ser definida como a aquisição de uma unidade nova que não 

existia previamente e bem distinta da original, adicionada ao bem patrimonial e distinta ou 

como a ampliação de uma unidade já existente, sem que seja necessária extensiva 

reconstrução, alteração ou modificação. Como exemplo: a construção de um depósito nas 

adjacências da fábrica. O custo total desta adição deve ser contabilizado da mesma forma 

que um bem patrimonial normal, sendo considerado como um bem acrescido; 

(b) benfeitoria (melhoramento): é representada por uma adição, substituição ou mudança de 

estrutura original em um bem imobilizado, que resulte em maior eficiência ou 



 

 

produtividade (capacidade), tornando-o mais útil, ou ainda aumentando a sua durabilidade 

(vida útil mais longa). Como exemplo: a substituição do motor de uma máquina por outro 

de maior potência, daí provindo um aumento de capacidade ou eficiência e durabilidade, 

ou ambos; ou a instalação de um sistema de ar-condicionado; 

(c) reposição (substituição): compreende a substituição de um bem retirado do serviço 

(operação), por outro, usualmente, de tipo mais moderno ou adequado, ou pelo menos 

idêntico ao retirado, desde que aumente a vida útil por mais de um ano. Como exemplo: a 

instalação de um motor novo no lugar de um antigo usado e gasto (mesmo que ainda não 

totalmente depreciado ou amortizado); 

(d) alteração (reforma): é representada por gastos com alterações ou reformas extensas e 

profundas, em edificações, equipamentos ou unidade de propriedade, tais que aumentem 

sensivelmente por mais de um ano a duração normal do bem patrimonial, sem, entretanto 

alterar as suas características originais. Esses gastos são em geral, difíceis de classificar, e 

em tais casos, a apropriação dos custos entre capital e despesa de manutenção 

frequentemente baseia-se, pelo menos em parte, no julgamento de uma comissão. 

(e) modificação (transformação): uma modificação ou transformação das características 

originais do bem patrimonial. Este gasto / despesa deve ser capitalizável desde que haja 

uma mudança radical no bem, podendo ou não alterar o seu valor residual e a sua vida útil. 

Como exemplos: (a) a separação (supressão) de um conjunto em novas unidades ou 

grupamento de unidades patrimoniais originalmente distintas para formar uma nova; o 

acréscimo ou a supressão de acessórios ou componentes; ou mesmo a canibalização de 

peças, acessórios e componentes; e (b) grupamento de unidades patrimoniais originalmente 

distintas para constituir um único conjunto (bem) patrimonial. Nestes casos deverá haver 

uma criteriosa análise em função do valor intrínseco da modificação. Algumas vezes, 

devemos dar baixa do bem original e avaliar os componentes que irão formar o novo bem; 

e outras vezes apenas retirar ou acrescentar o componente ou acessório ao bem original 

sem afetar o seu valor. 

Nos casos dos gastos de alterações ou reformas, substituição, modificação ou 

semelhantes, só devem ser adicionados ao Ativo Imobilizado (capitalizáveis) os valores que 

realmente vierem aumentar, sensivelmente, o seu tempo de vida útil e que oriunda uma maior 

produtividade. Esses fatores devem ser analisados em conjunto e independentemente ao 

aumento substancial do valor do bem patrimonial, que deverá observar o limite mínimo 

estabelecido pela legislação fiscal. É oportuno lembrar que este limite mínimo está 

estabelecido em R$ 326,61 (artigo 301 do Decreto n° 3.000 de 26/03/99) deverá ser o mais 

flexível possível, pois quando seguido à risca poderemos superestimar e em outras ocasiões 

subestimar o valor do imobilizado. O critério deve ser feito com bases sólidas e apropriadas. 

A seguir um rol de despesas capitalizáveis: 

(a) bens fabricados pela própria empresa (móveis, prédios), além dos gastos com material, 

têm despesas com a mão-de-obra que devem ser contabilizadas como custos dos bens; 

(b) mão-de-obra de pedreiro. As despesas com mão-de-obra de pedreiro e ajudante não podem 

ser deduzidas como operacionais se a pessoa jurídica mantém conta de “Construções em 

Andamento”, na qual foram debitados os valores dos materiais adquiridos, e não foi 

comprovada a alegação de que os valores foram empregados na manutenção dos imóveis 

da empresa; 

(c) os valores pagos a título de honorários de engenheiro autor do projeto concretizado devem 

ser ativados; 



 

 

(d) letreiros, luminosos, placas e painéis. Os gastos efetuados com esses materiais, de vida útil 

superior a um ano, e pertencentes ao fabricante do produto que divulgam, devem constar 

do ativo imobilizado do contribuinte que os cede aos revendedores varejistas e atacadistas; 

(e) bem importado. As despesas com desembaraço alfandegário, corretagem, emolumentos, 

frete e seguros aéreos ou marítimo, relacionados com a aquisição de bens, não podem ser 

classificadas como despesa operacionais; 

(f) os impostos pagos pela pessoa jurídica na importação de bens do ativo imobilizado devem, 

obrigatoriamente, ser acrescido ao custo de aquisição; 

(g) devem integrar o custo de aquisição de bens os tributos (exceto IPI, quando recuperável, 

ou seja, ensejar crédito fiscal), as despesas com a colocação do bem à disposição da 

empresa e as despesas relativas aos atos de aquisição propriamente dita. Os gastos com 

fretes e carretos quando relacionados à importação de máquinas e equipamentos devem ser 

incorporados ao bem e consequentemente carreados para as contas do ativo imobilizado; 

(h) os dispêndios ocorridos com a troca de motor do veículo devem ser capitalizados, ainda 

que seja de uso intensivo. A retífica de motor importa necessariamente no prolongamento 

da vida útil do veículo e como tal as despesas assim pagas não podem ser deduzidas no 

período base de sua realização; 

(i) a contribuição de melhoria (pavimentação, iluminação, esgoto, abastecimento de água e 

gás, construção de parques, campos de desportos, pontes, viadutos, etc.) não é considerada 

como despesa operacional, devendo ser acrescida ao custo de aquisição do bem valorizado 

pela obra pública; 

(j) o custo de aquisição de direitos a exploração de linhas de ônibus, ainda que incluso no 

preço de compra dos veículos, deve ser registrado destacadamente no ativo imobilizado; 

(k) algumas vezes a pessoa jurídica necessita de determinado tipo de terreno ou edificação e 

para isso encarrega um corretor. A corretagem paga na aquisição do imóvel é uma despesa 

indispensável e, por esse motivo o contribuinte deve obrigatoriamente adicionar ao custo. 

3.2.3 – Despesas não capitalizáveis (gastos do período ou despesas operacionais) 

Devem ser consideradas como custo ou despesa operacional, todas as despesas 

correspondentes com manutenção, recuperação, conservação, conserto e reparo, realizados em 

bens patrimoniais, destinados a mantê-los em condições eficientes de operação, desde que não 

alterem as suas características físicas originais e que não aumentem a vida útil prevista no ato 

de incorporação do mesmo ao Ativo Imobilizado.  

As despesas não capitalizáveis são aquelas realizadas de caráter preventivo ou 

mesmo corretivo, visando preservar os bens patrimoniais em plena atividade técnica, 

econômica, administrativa e operacional a custos razoáveis, adequando-os aos trabalhos a que 

se destinam. Os seguintes itens abaixo discriminados não são considerados como 

capitalizáveis, e sim, debitadas à conta de Despesa / Custeio Operacional:  

a) despesas regulares de pinturas, arranjos, reparos e outros serviços necessários para manter 

os bens patrimoniais em boas condições de funcionamento;  

b) o custo de renovar partes estruturais de uma unidade patrimonial;  

c) os custos incidentes na substituição de itens menores do que uma unidade patrimonial, 

como exemplo, materiais, peças e acessórios, tais como: fios, engrenagem, etc.  

Quando baseado em laudos técnicos, as despesas correspondentes com manutenção, 

recuperação, conservação, conserto e reparo vierem redundar em aumento evidente da vida 

útil do patrimonial, desde que seja possível a sua mensuração e que esta concorra para um 

aumento da mesma, em prazo superior a um ano, estas devem ser capitalizadas.  



 

 

Podem ser usadas reservas para a manutenção como um meio de constituir, durante o 

período de uso, uma provisão para fazer face ao custo de renovação de certos tipos maiores de 

equipamentos. Esta prática é apropriada quando o custo e o tempo das renovações podem ser 

estimados com razoável precisão, e nos casos em que quantias significantes acham-se 

envolvidas. Deve-se tomar muito cuidado para que o estabelecimento do critério da provisão 

seja feito em bases sólidas para não subestimar nem superestimar o valor provisionado nesta 

conta. Gastos com o imobilizado abaixo do limite mínimo estabelecido pela política da 

empresa devem ser debitados à despesa, e não capitalizados. Esse procedimento decorre da 

necessidade de facilitar os serviços, uma vez que o custo de contabilização e controle desses 

pequenos dispêndios, não compensa os benefícios decorrentes de um controle estrito e 

contabilização mais apurados, pois em certos casos, o custo do controle não compensa o valor 

controlado. Por outro lado, deve-se observar que todos os gastos com bens patrimoniais cujo 

valor seja imaterial, em relação ao valor total do imobilizado, quando debitado à despesa do 

exercício financeiro, trará algum benefício operacional para a empresa. 

A seguir um rol de despesas não capitalizáveis: 

(a) as despesas de financiamento, inclusive os juros e comissões, decorrentes de empréstimos 

contraídos, quando destacados no contrato, são consideradas despesas operacionais, 

independentemente de seu valor mutuado vincular-se ou na aquisição de bens de capital, 

sejam as decorrentes de financiamentos obtidos diretamente junto aos fornecedores de 

bens, sejam pactuados com terceiros; 

(b) Os encargos financeiros decorrentes de empréstimos e financiamentos para aquisição de 

bem do ativo imobilizado não devem ser incluídos no custo de aquisição dos bens 

adquiridos, mas lançados (registrados) como despesa financeira ou imobilizações em curso 

se em fase de construção, fabricação ou montagem; 

(c) a taxa de pavimentação de via pública e outros incidentes sobre a utilização de serviços 

públicos, mesmo que deles resulte valorização imobiliária, são dedutíveis como despesas 

operacionais de pessoa jurídica por não se confundirem com a contribuição de melhoria; 

(d) o valor de aquisição de formas para calçados, de polietileno ou madeira, e o de facas e 

matrizes (moldes), estas últimas utilizadas para corte de vaquetas e solas poderá ser 

escriturado como custo de produção da indústria calçadista. Isto significa que a empresa 

tem opção para contabilizar o valor da aquisição como ativo imobilizado ou diretamente 

como custo de produção. 

3.2.4 – Despesas com Bens Patrimoniais Locados ou Arrendados 

3.2.4.1 – Despesas não Capitalizáveis 

Devem ser considerados com despesas não capitalizáveis (despesas/custeio 

operacional) os dispêndios em construções ou benfeitorias efetuadas pela empresa em bens 

patrimoniais alugados ou arrendados de terceiro, quando estas tiverem prazo de vida úti1 

igual ou inferior a um exercício (ano), ou se tratarem de meras despesas de conservação e 

reparos correntes, como por exemplo, as pinturas e pequenas restaurações de prédios. Tal 

tratamento se aplica somente para contratos com prazo determinado ou indeterminado, que 

não contemplam cláusula sobre indenização, ressarcimento ou reembolso.  

3.2.4.2 – Despesas Capitalizáveis (contrato sem cláusula de indenização pelo locador) 

Devem ser considerados como Despesas Capitalizáveis (gastos de capital), desde que 

propiciem vida útil superior a um exercício (ano), os dispêndios em construções ou 

benfeitorias efetuadas pela empresa em bens patrimoniais alugados ou arrendados de 

terceiros, cujo contrato formalizado inexista cláusula de indenização, ressarcimento ou 



 

 

reembolso pelo locador. Estes dispêndios devem ter dois tratamentos contábeis distintos, de 

acordo com o prazo contratual fixado no instrumento legal de compromisso, ou seja:  

a) nos contratos com prazo determinado, devem ser registrados no Ativo Imobilizado, ficando 

tais valores sujeitos à amortização, de acordo com a taxa fixada pelo tempo que restar do 

contrato; 

b) nos contratos com prazo indeterminado devem ser registrados no Ativo Imobilizado, 

ficando tais valores sujeitos e depreciação às taxas normais, na forma da legislação 

vigente.  

No caso do bem patrimonial alugado ou arrendado de terceiro, for devolvido ao 

proprietário antes de ser totalmente amortizado ou depreciado o valor dispêndio, o saldo 

residual deve ser registrado com prejuízo do mesmo ano da devolução.  

3.2.4.3 – Despesas Capitalizáveis (contrato com cláusula de indenização pelo locador) 

Os dispêndios em construções ou benfeitorias efetivadas pela empresa em bens 

patrimoniais alugados ou arrendados de terceiros, cujo contrato formaliza cláusula de 

indenização, ressarcimento ou reembolso pelo locador, estes devem ser registrados no Ativo 

Imobilizado, ficando tais valores sujeitos a depreciação, às taxas normais, na forma da 

legislação vigente até o final do contrato ou até a data do ressarcimento, quando então deve 

ser apurado o eventual resultado.  

Os eventuais dispêndios em benfeitorias ou construções para uso próprio, efetuadas 

pela empresa em imóvel alugado ou arrendado de sócios, acionistas, dirigentes, participantes 

nos lucros, ou respectivos parentes ou dependentes, mesmo que se destinem a exploração do 

objeto social ou manutenção das atividades da empresa, não deve ser utilizada a faculdade da 

amortização e sim apenas aplicar, sobre tais valores a taxa normal de depreciação sobre 

imóveis, que é de 4% (quatro por cento) ao ano.  

3.2.5 – Viabilidade Econômica da Despesa com Bens Patrimoniais 

Deve ser vedado aos órgãos não qualificados como mantenedores, efetuar ou 

promover qualquer tipo de conserto, reforma, manutenção, recuperação, conservação, adição, 

benfeitoria, reposição, alteração ou modificação em bens patrimoniais. Quando necessário, o 

usuário do bem deve comunicar o fato à área de Patrimônio, para que este tome às 

providências necessárias a execução da manutenção, conserto, reforma, etc. de qualquer bem 

patrimonial de uso administrativo.  

As áreas técnicas operacionais devem elaborar seus próprios programas de 

manutenção dos bens patrimoniais não considerados como de uso administrativo.  

Em caso de necessidade de adaptação ou mudança nas características originais do 

bem patrimonial pela inexistência de peças no mercado ou outro qualquer, estas só serão 

permitidas com a prévia autorização.  

Sempre que possível, quando ocorrer à retirada do bem patrimonial para as Oficinas 

Técnicas, deve ser colocado em reposição no órgão usuário outro bem similar, a fim de que 

suas atividades não sofram solução de continuidade, devendo o fato ser comunicado à área de 

Patrimônio.  

Antes da realização de qualquer uma das despesas capitalizáveis ou não, 

mencionadas anteriormente, em um bem patrimonial, deve ser elaborada uma criteriosa e 

minuciosa análise, não só em função do valor intrínseco, mas também sobre os seguintes 

aspectos:  

a) valor do custo atual do bem no mercado;  

b) valor do orçamento apresentado;  



 

 

c) total dos gastos efetuados nas despesas anteriores;  

d) reincidência de defeitos;  

e) data e valor de aquisição/incorporação do bem; 

f) término prazo de vida útil;  

g) valor residual atual;  

h) estado atual do bem;  

i) obsoletismo / assistência técnica; e  

j) obtenção de peças de manutenção.  

Deve ser considerado inviável a realização da despesa, em função da análise dos 

fatores acima citados, quando o custo das despesas acumuladas alcance a faixa de 80% 

(oitenta por cento) do valor atual de mercado do bem patrimonial, não representando este 

limite uma autorização de gasto com o bem patrimonial. Caso a despesa com o bem 

patrimonial, seja considerada antieconômica, o mesmo deve ser recolhido ao Almoxarifado 

para futura baixa e alienação.  
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